Sparbanken Västra Mälardalens hållbarhetsstrategi utgår från vår idé; att skapa långsiktiga,
hållbara relationer med våra kunder, samt att bidra till att våra kunder får ökad ekonomisk
trygghet och kunskap, genom genomtänkta och hållbara val. Gör vi det så bidrar vi samtidigt till
tillväxt och ökad hållbarhet i vårt verksamhetsområde; Köping, Arboga och Kungsör med omnejd.
I och med vårt gedigna samhällsengagemang, där vi är med och stöttar och påverkar i våra tre
kommuner genom sponsring och bidrag, kan vi ytterligare forma lokalsamhället utifrån ett
hållbarhetsperspektiv. Vi har lokaliserat sju av de sjutton globala hållbarhetsmålen ur FN:s
Agenda 2030-program som extra viktiga för oss att arbeta med lokalt när det gäller vårt
samhällsnyttoarbete:

3. God hälsa och välbefinnande. 4. God utbildning. 7. Hållbar energi för alla. 9. Hållbar industri,
innovationer och infrastruktur. 11. Hållbara städer och samhällen. 12. Hållbar konsumtion och
produktion. 16. Fredliga och inkluderande samhällen.

Kärnområdet – våra produkter och tjänster
Vi ska fortsätta att erbjuda, samt utveckla utbudet av hållbara tjänster, exempelvis hållbart
sparande i fonder. Vi ska låta hållbarhet vara en viktig faktor när vi beviljar eller avslår lån för
exempelvis fastigheter, eller medverkar till olika utvecklingssatsningar. Genom att under år 2021
underteckna FN:s principer för ansvarsfull bankverksamhet låter vi hållbarhetsarbetet genomsyra
alla delar i vår verksamhet på ett ännu tydligare sätt.
Samhällsnyttan – de projekt/idéer/initiativ/föreningar/organisationer vi är med och stöttar
Vi väljer vilka projekt vi är med och stöttar eller initierar. Dessa ska involvera minst ett av de
globala hållbarhetsmålen, gärna fler. Vi verkar för ökad samverkan, långsiktighet och ökad
medvetenhet om vad hållbarhet är i ett lokalt perspektiv.
Samarbetspartners och leverantörer
Genom att låta hållbarhet vara en viktig faktor när vi väljer leverantörer och samarbetspartners,
och genom att våga välja bort och ifrågasätta, lyfter vi frågan om långsiktighet och
ansvarstagande för det lokala ekonomiska kretsloppet på ett hållbart och genomtänkt sätt.
Interna insatser
Vi fortsätter att se över våra resvanor, transportmedelsval och förbrukning av olika slag. Våra
medarbetare agerar med stor affärsmässighet, och väger in hållbarhetsaspekter i varje
produktval, kreditprocess och möte med kund. Långsiktighet i rådgivningsmöten gör skillnad – det
vet vi.
Sparbanken Västra Mälardalens hållbarhetsstrategi går i linje med bankens hållbarhetspolicy.

